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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ  
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

1.  นายสิทธิพงษ ์ ไวฑูรยเ์กียรติ ผูอ้าํนวยการเชี�ยวชาญ   

    โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวิทยา จงัหวดัตราด 

2.  รองศาสตราจารยว์รญา  ภูเสตวงษ ์ อาจารยป์ระจาํคณะครุศาสตร์           

      มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี 

3.  นางดาริน  สุขสุวรรณ ครู คศ.3   

    โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวิทยา  จงัหวดัตราด 

4.  นางมยรีุ  ประสิทธินาวา ครู คศ.3  

    โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวิทยา จงัหวดัตราด 

5.  นางสาวอุบลรัตน์  อานามวงษ ์ ครู คศ.1  

    โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวิทยา จงัหวดัตราด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความร่วมมือในการวจิัย 
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ภาคผนวก ค 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที� 1 

บทเรียนสาํเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
สาํหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3  เล่มที' 1 เรื'องวนัมาฆบูชา 

ภาคเรียนที' 2  ปีการศึกษา 2556  เวลาเรียน 1 ชั'วโมง 
ชื'อผูส้อน นางศรีเรือน  ใกลชิ้ด  โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา สังกดัเทศบาลเมืองตราด 

วนั..............................................เดือน...............................................พ.ศ. .......................................... 
............................................................................................................................................................. 
1.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 สาระที� 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

 มาตรฐาน ส 1.1 รู และเข าใจประวติั ความสําคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที'ตนนับถือและศาสนาอื'น มีศรัทธาที' ถูกต อง ยึดมั'น และปฏิบัติตามหลักธรรม            
เพื'ออย ูร วมกนัอย างสันติสุข 
 มาตรฐาน ส 1.2  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป นศาสนิกชนที'ดี และธํารงรักษา       
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที'ตนนบัถือ 
 
2.  สาระสําคัญ 

 วนัมาฆบูชานั%นตรงกบัวนัขึ%น 15 คํ'า เดือน 3 ซึ' งถือวา่เป็นวนัสําคญัในพุทธศาสนาคือเป็น
วนัคลา้ยวนัประชุมสังฆสันนิบาตครั% งใหญ่ในพุทธศาสนาที'เรียกวา่“จาตุรงคสันนิบาต”  ประกอบดว้ย
องค์ 4 ประการ คือ เป็นวนัเพ็ญเดือนมาฆะ พระสงฆ์ 1,250  รูป ประชุมพร้อมกัน  โดยมิได ้         
นดัหมาย, พระสงฆ์ที'มาประชุมนั%น เป็นพระสงฆ์ที'พระพุทธเจา้ทรงบวชให้ทั%งสิ%น นอกจากนั%น     
ยงัเป็นวนัที'พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์  ในวนันี% ตอนเช้าพุทธศาสนิกชนจะไป        
ทาํบุญตกับาตรและตอนกลางคืนจะไปเวยีนเทียนที'วดั                     
 
3.  สาระการเรียนรู้ 

 วนัมาฆบูชา 
 ประวติัและความสาํคญัของวนัมาฆบูชา 
 
4.  ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

 เพื'อใหน้กัเรียนสามารถบอกประวติัและความสาํคญัของวนัมาฆบูชาได ้
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5.  เนื,อหาสาระ 

 วนัมาฆบูชาเป็นวนัที'พุทธศาสนิกชน แสดงความเคารพต่อพระธรรม มาฆะเป็นชื'อของ
เดือน 3 มาฆบูชาย่อมาจาก มาฆบูรณมีบูชา แปลว่า การบูชาพระในวนัเพ็ญ เดือน 3 ถ้าปีใด             
มีเดือนอธิกมาส วนัมาฆบูชาก็จะเป็นวนัขึ% น 15 คํ'า เดือน 4 เป็นวนัที'มีการประชุม เรียกว่า                
“จาตุรงคสันนิบาต”  ซึ' งแปลว่า การประชุมพร้อมกนั 4 ประการ และเป็นวนัที'พระพุทธสัมมา      
ไดท้รงแสดงโอวาทปาฏิโมกข ์แก่พระสงฆส์าวกเป็นครั% งแรก ณ เวฬุวนัวหิาร กรุงราชคฤห์ 
 จาตุรงคสันนิบาตหมายความวา่ “การประชุมพร้อมกนั 4 ประการ”  ไดแ้ก่ 
 1. เป็นวนัเพญ็เดือนมาฆะวนัขึ%น 15 คํ'า เดือน 3 
 2. พระสงฆ ์1,250 รูป มาประชุมพร้อมกนัโดยมิไดน้ดัหมาย 
 3. พระสงฆที์'มาประชุมนั%น ลว้นเป็นพระสงฆที์'พระพุทธเจา้ทรงบวชให ้
 4. พระสงฆท์ั%งหมดที'มาประชุม ลว้นแต่เป็นพระอรหนัตท์ั%งสิ%น 
 

6.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขั,นนําเข้าสู่บทเรียน   

 6.1 ครูนําแผนภูมิเพลง วนัมาฆบูชาติดบนกระดานให้นักเรียนอ่านและร้องตามครู      
นกัเรียนร่วมกนัสนทนาเกี'ยวกบัเนื%อหาสาระของเพลง 
 6.2 นกัเรียนร้องเพลงพร้อมกนัอีก  2  ครั% ง 

 ขั,นสอน 

 6.3 นักเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนก่อนเรียน บทเรียนสําเร็จรูป  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3    
เล่มที' 1 วนัมาฆบูชา              
 6.4 ครูแจกบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
สาํหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3 เล่มที' 1 วนัมาฆบูชา ประกอบดว้ย 
  กรอบที'  1  ความสาํคญัของวนัมาฆบูชา 
  กรอบที'  2  ความเป็นมาของวนัมาฆบูชา 
  กรอบที'  3  จาตุรงคสันนิบาต 
  กรอบที'  4  พระธรรมโอวาทปาฎิโมกข ์
  กรอบที'  5  กิจกรรมที'พุทธศาสนิกชนปฏิบติัในวนัมาฆบูชาเวลากลางวนั 
  กรอบที'  6  กิจกรรมที'พุทธศาสนิกชนปฏิบติัในวนัมาฆบูชาเวลากลางคืน 
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 6.5 นกัเรียนดาํเนินการศึกษาและร่วมกนัสนทนาเกี'ยวกบับทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  สําหรับนักเรียนชั% นประถมศึกษาปีที'  3  เล่มที'  1            
วนัมาฆบูชา  เกี'ยวกบั       
  -  ความสาํคญัของวนัมาฆบูชา 
  -  ความเป็นมาของวนัมาฆบูชา 

  -  จาตุรงคสันนิบาต 

 ขั,นสรุป 

 6.6 ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปเรื'อง วนัมาฆบูชา 
 6.7 นกัเรียนทาํแบบฝึกหัด บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3 เล่มที' 1 วนัมาฆบูชา              
 ขั,นนําความรู้ไปใช้   
 6.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงความสําคัญของวันมาฆบูชา ในสมุดบันทึก           
เพื'อปลูกฝังใหน้กัเรียนไดน้าํไปประพฤติปฏิบติัต่อไป    
 
7.  สื�อการเรียนการสอน 
 7.1 แผนภูมิเพลง วนัมาฆบูชา  
 7.2 บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         
สาํหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3 เล่มที' 1 วนัมาฆบูชา              
 7.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนก่อนเรียน บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3 เล่มที' 1       
วนัมาฆบูชา              
 7.4 แบบฝึกหัด บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
สาํหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3 เล่มที' 1 วนัมาฆบูชา              
 
8.  การวดัและประเมินผล 
 8.1 วธีิวดัและประเมินผล 
  -  ทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนก่อนเรียน บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระ            
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3  เล่มที' 1       
วนัมาฆบูชา              
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  -  การตรวจแบบฝึกหัด จากบทเรียนสําเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3  เล่มที' 1 วนัมาฆบูชา 
  -  การตรวจแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนก่อนเรียน บทเรียนสําเร็จรูป  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3       
เล่มที' 1 วนัมาฆบูชา 
 8.2 เครื'องมือวดัและประเมินผล 
        -  บทเรียนสาํเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับ
นกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3 เล่มที' 1 วนัมาฆบูชา              
        -  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนก่อนเรียน บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  สําหรับนักเรียนชั% นประถมศึกษาปีที' 3 เล่มที' 1             
วนัมาฆบูชา  
          -  แบบฝึกหดั บทเรียนสาํเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
สาํหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3 เล่มที' 1 วนัมาฆบูชา  
 8.3 เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
       -  ผลการประเมินแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนก่อนเรียน บทเรียนสําเร็จรูป 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3   
เล่มที' 1 วนัมาฆบูชา  ร้อยละ 80 
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แบบบันทกึคําตอบ 
บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

สําหรับนักเรียนชั,นประถมศึกษาปีที� 3 เล่มที� 1 วนัมาฆบูชา 
ชื'อ - สกุล.......................................................................................... ชั%น ................ เลขที' .............. 
........................................................................................................................................................... 

คําชี,แจง   ใหน้กัเรียนศึกษากรอบที' 1 - 3  เขียนคาํตอบลงในช่องวา่งและตรวจคาํตอบดว้ยตนเอง
จากเฉลย 

 กรอบที� 1  
 1.  วนัมาฆบูชานั%นตรงกบัวนัใด 
                ........................................................................................................................................... 
 2.  ถา้ปีใดมีเดือนอธิกมาส (มีเดือน 8 สองหน) วนัมาฆบูชานั%นจะตรงกบัวนัใด 
                ............................................................................................................................................ 
 3.  วนัมาฆบูชาเป็นวนัที'มีการประชุมพร้อมกนั 4 ประการ เรียกวา่วนัอะไร  
                 ............................................................................................................................................ 
 
 กรอบที� 2 
 1.  วนัมาฆบูชาเกิดขึ%นครั% งแรกที'ใด 
                 ............................................................................................................................................ 
 2.  พระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมใดในวนัมาฆบูชา  
                  ........................................................................................................................................... 
 3.  พระพุทธเจา้ประทานพระธรรมโอวาทปาฏิโมกขเ์พื'ออะไร 
                 ............................................................................................................................................ 
 
 กรอบที� 3 
 1.  คาํวา่ จาตุรงคสันนิบาตหมายความวา่อยา่งไร 
                  ...........................................................................................................................................          
 2.  วนัเพญ็เดือนมาฆะแปลวา่อะไร 
                  ........................................................................................................................................... 
 3.  พระสงฆที์'มาประชุมในวนัเพญ็เดือนมาฆะมีลกัษณะสาํคญัอยา่งไร 
                 ............................................................................................................................................ 

�������������������� 
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เฉลย 

แบบฝึกหัดบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

สําหรับนักเรียนชั,นประถมศึกษาปีที� 3 เล่มที� 1 วนัมาฆบูชา 
........................................................................................................................................................... 

 กรอบที� 1         
 1.  วนัขึ%น  15  ค ํ'า  เดือน  3 
 2.  วนัขึ%น  15  ค ํ'า  เดือน  4 
 3.  จาตุรงคสันนิบาต 
 
 กรอบที�  2        
 1.  วดัเวฬุวนัวหิาร  กรุงราชคฤห์ 
 2.  พระธรรมโอวาทปาฏิโมกข ์
 3.  เพื'อใหพ้ระสงฆน์าํไปประพฤติปฏิบติัและสั'งสอนผูอื้'น 
 
 กรอบที�  3        

 1.  การประชุมพร้อมกนั  4  ประการ 
 2.  วนัขึ%น  15  ค ํ'า  เดือน  3 
 3.  เป็นพระอรหนัตท์ั%งหมดและเป็นพระสงฆที์'พระพุทธเจา้บวชให ้
 

�������������������� 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที� 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
สาํหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3  เรื'องวนัมาฆบูชา 

ภาคเรียนที' 2  ปีการศึกษา 2556  เวลาเรียน 1 ชั'วโมง 
ชื'อผูส้อน นางศรีเรือน  ใกลชิ้ด  โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา สังกดัเทศบาลเมืองตราด 

วนั..............................................เดือน...............................................พ.ศ. .......................................... 
............................................................................................................................................................. 
1.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 สาระที� 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

 มาตรฐาน ส 1.1  รู และเข าใจประวติั ความสําคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที'ตนนับถือและศาสนาอื'น มีศรัทธาที' ถูกต อง ยึดมั'น และปฏิบัติตามหลักธรรม             
เพื'ออยรู วมกนัอย างสันติสุข 
 มาตรฐาน ส 1.2  เข าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป นศาสนิกชนที'ดี และธํารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที'ตนนบัถือ 
 

2.  สาระสําคัญ 

 วนัมาฆบูชานั%นตรงกบัวนัขึ%น 15 คํ'า เดือน 3 ซึ' งถือวา่เป็นวนัสําคญัในพุทธศาสนาคือเป็น
วนัคลา้ยวนัประชุมสังฆสันนิบาตครั% งใหญ่ในพุทธศาสนาที'เรียกวา่“จาตุรงคสันนิบาต”  ประกอบดว้ย 
องค ์4 ประการ คือ เป็นวนัเพญ็เดือนมาฆะ พระสงฆ ์1,250  รูป ประชุมพร้อมกนั โดยมิไดน้ดัหมาย, 
พระสงฆ์ที'มาประชุมนั%น เป็นพระสงฆ์ที'พระพุทธเจา้ทรงบวชให้ทั%งสิ%น นอกจากนั%นยงัเป็นวนัที'
พระพุทธเจา้แสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์  ในวนันี% ตอนเช้าพุทธศาสนิกชนจะไปทาํบุญตกับาตร
และตอนกลางคืนจะไปเวยีนเทียนที'วดั 
                     
3.  สาระการเรียนรู้ 

 วนัมาฆบูชา 
 ประวติัและความสาํคญัของวนัมาฆบูชา 
 
4.  ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 
 เพื'อใหน้กัเรียนสามารถบอกประวติัและความสาํคญัของวนัมาฆบูชาได ้
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5.  เนื,อหาสาระ 

 วนัมาฆบูชาเป็นวนัที'พุทธศาสนิกชน แสดงความเคารพต่อพระธรรม มาฆะเป็นชื'อของ
เดือน 3 มาฆบูชาย่อมาจาก มาฆบูรณมีบูชา แปลว่า การบูชาพระในวนัเพ็ญ เดือน 3 ถ้าปีใด              
มีเดือนอธิกมาส วนัมาฆบูชาก็จะเป็นวนัขึ% น 15 คํ'า เดือน 4 เป็นวนัที'มีการประชุม เรียกว่า                
“ จาตุรงคสันนิบาต ”  ซึ' งแปลวา่ การประชุมพร้อมกนั 4 ประการ และเป็นวนัที'พระพุทธสัมมา     
ไดท้รงแสดงโอวาทปาฏิโมกข ์แก่พระสงฆส์าวกเป็นครั% งแรก ณ เวฬุวนัวหิาร กรุงราชคฤห์ 
 จาตุรงคสันนิบาตหมายความวา่ “การประชุมพร้อมกนั 4 ประการ”  ไดแ้ก่ 
 1. เป็นวนัเพญ็เดือนมาฆะวนัขึ%น 15 คํ'า เดือน 3 
 2. พระสงฆ ์1,250 รูป มาประชุมพร้อมกนัโดยมิไดน้ดัหมาย 
 3. พระสงฆที์'มาประชุมนั%น ลว้นเป็นพระสงฆที์'พระพุทธเจา้ทรงบวชให ้
 4. พระสงฆท์ั%งหมดที'มาประชุม ลว้นแต่เป็นพระอรหนัตท์ั%งสิ%น 
 

6.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขั,นนําเข้าสู่บทเรียน   

 6.1 ครูนําแผนภูมิเพลง วนัมาฆบูชาติดบนกระดานให้นักเรียนอ่านและร้องตามครู      
นกัเรียนร่วมกนัสนทนาเกี'ยวกบัเนื%อหาสาระของเพลง 
 6.2 นกัเรียนร้องเพลงพร้อมกนัอีก  2  ครั% ง 

 ขั,นสอน 

 6.3 นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนก่อนเรียนวนัมาฆบูชา 
 6.4  ครูแจกใบความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับ
นกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3 เรื'อง วนัมาฆบูชา เกี'ยวกบั 
  -  ความสาํคญัของวนัมาฆบูชา 
  -  ความเป็นมาของวนัมาฆบูชา 

  -  จาตุรงคสันนิบาต 

 6.5 นกัเรียนดาํเนินการศึกษาและร่วมกนัสนทนาเกี'ยวกบั เรื'อง วนัมาฆบูชา         
 ขั,นสรุป 

 6.6 ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปเรื'อง วนัมาฆบูชา 
 6.7 นกัเรียนทาํแบบฝึกหัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
สาํหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3 เรื'อง วนัมาฆบูชา              
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 ขั,นนําความรู้ไปใช้   
 6.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงความสําคญั ความเป็นมา และจาตุรงคสันนิบาต      
ในสมุดบนัทึกเพื'อปลูกฝังใหน้กัเรียนไดน้าํไปประพฤติปฏิบติัต่อไป  
   
 7.  สื�อการเรียนการสอน 
 7.1 แผนภูมิเพลง วนัมาฆบูชา  
 7.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3 เรื'อง วนัมาฆบูชา              
 7.3 แบบฝึกหดั กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  สําหรับนกัเรียน  
ชั%นประถมศึกษาปีที' 3 เรื'อง วนัมาฆบูชา              
 
8.  การวดัและประเมินผล 
 8.1 วธีิวดัและประเมินผล 
  -  ทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา  และวฒันธรรม  สาํหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที'  3  เรื'อง วนัมาฆบูชา              
  -  การตรวจแบบฝึกหัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
สาํหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3  เรื'อง วนัมาฆบูชา 
               -  การตรวจแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3  เรื'อง วนัมาฆบูชา 
 8.2 เครื'องมือวดัและประเมินผล 
  -  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม  สาํหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3 เรื'อง วนัมาฆบูชา  
  -  แบบฝึกหดั  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  สําหรับนกัเรียน
ชั%นประถมศึกษาปีที' 3 เรื'อง วนัมาฆบูชา  
 8.3 เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
  -  ผลการประเมินแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนก่อนเรียน กลุ่มสาระ      
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3  เรื'อง วนัมาฆบูชา    
ร้อยละ 80 
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เพลง วนัมาฆบูชา 

เนื%อร้อง  พูนศรี 
ทาํนอง  พนูศรี 

 
                              " มาฆะ มาฆะบูชา  รู้กนัวา่ วนัเพญ็เดือนสาม 
   คนไทย นํ%าใจงาม  วนัเพญ็เดือนสาม  มาทาํบุญกนั 

จตุรงคสันนิบาต  วนัประหลาด น่าอศัจรรย ์
พระอรหนัต ์มาชุมนุมกนั  1,250 องค ์  พนัสองร้อยหา้สิบองค ์" 

  เพญ็มาฆะเมื'อโพน้ พุทธกาล กลางแจ่มแสงจนัทร์ฉาน โชติกลา้ 
ในเวฬุวนัสถาน ถว้นหนึ'ง- พนักบัสองร้อยหา้- สิบหั%นเอหิสงฆ ์ฯ 
ลอ้มวงฟังพุทธเจา้ แจงธรรม โอวาทปาติโมกขน์าํ มนสันอ้ม 
นึกสร้างแต่ดีสาํ- แดงสิ'ง เวน้ชั'วชะจิตพร้อม จกัพน้อบายผลาญ ฯ 
เพรงกาลจนจวบเบื%อง ปัจจุบนั เห็นเหตุอศัจรรย ์จึ'งอา้ง 
เอามาฆะครบวนั วารขวบ คือฤกษค์วรเร่งลา้ง กิเลสลอ้มฤทยัหมอง ฯ 
ประคองเทียนธูปไหว ้เวยีนขวา ใช่ดุ่มเดินบูชา เฉกนั%น 
ปาติโมกขก์ถา ธรรมบท กาํหนดเทอญเถิดกั%น กีดพน้อกุศล 

 
�������������������� 
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ใบความรู้ 

เรื�อง  วนัมาฆบูชา 
 

วนัมาฆบูชา 
 วนัมาฆบูชาเป็นวนัที'พุทธศาสนิกชน แสดงความเคารพต่อพระธรรม มาฆะเป็นชื'อของ
เดือน 3 มาฆบูชายอ่มาจาก มาฆบูรณมีบูชา แปลวา่ การบูชาพระในวนัเพญ็ เดือน 3 ถา้ปีใดมีเดือน
อธิกมาส วนัมาฆบูชาก็จะเป็นวนัขึ%น 15 คํ'า เดือน 4 เป็นวนัที'มีการประชุม เรียกวา่  “ จาตุรงคสันนิบาต ”  
ซึ' งแปลวา่ การประชุมพร้อมกนั 4 ประการ และเป็นวนัที'พระพุทธสัมมาไดท้รงแสดงโอวาทปาฏิโมกข ์
แก่พระสงฆส์าวกเป็นครั% งแรก ณ เวฬุวนัวหิาร กรุงราชคฤห์ 
 จาตุรงคสันนิบาตหมายความวา่ “การประชุมพร้อมกนั 4 ประการ”  ไดแ้ก่ 
 1.  เป็นวนัเพญ็เดือนมาฆะวนัขึ%น 15 คํ'า เดือน 3 
 2.  พระสงฆ ์1,250 รูป มาประชุมพร้อมกนัโดยมิไดน้ดัหมาย 
 3.  พระสงฆที์'มาประชุมนั%น ลว้นเป็นพระสงฆที์'พระพุทธเจา้ทรงบวชให ้
 4.  พระสงฆท์ั%งหมดที'มาประชุม ลว้นแต่เป็นพระอรหนัตท์ั%งสิ%น 
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แบบฝึกหัดเรื�อง  วนัมาฆบูชา 

 
      ชื'อ…..............................................................................................................................................    
      ชั%น…............................................................................................................................................. 
      วนัที'..................เดือน........................................พ.ศ...................................................................... 
      คําชี,แจง  ใหน้กัเรียนตอบคาํถามต่อไปนี%ของวนัมาฆบูชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      1.  วนัมาฆบูชานั%นตรงกบัวนัใด 
            ..................................................................................................................................... 
       2.  ถา้ปีใดมีเดือนอธิกมาส (มีเดือน 8 สองหน) วนัมาฆบูชานั%นจะตรงกบัวนัใด 
           ....................................................................................................................................... 
       3. วนัมาฆบูชาเป็นวนัที'มีการประชุมพร้อมกนั 4 ประการ เรียกวา่วนัอะไร  
            ...................................................................................................................................... 
     4. วนัมาฆบูชาเกิดขึ%นครั% งแรกที'ใด 
           ....................................................................................................................................... 
     5. พระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมใดในวนัมาฆบูชา 
           ....................................................................................................................................... 
     6. พระพุทธเจา้ประทานพระธรรมโอวาทปาฏิโมกขเ์พื'ออะไร 
          ........................................................................................................................................ 
       7.  คาํวา่ จาตุรงคสันนิบาตหมายความวา่อยา่งไร 
           ........................................................................................................................................ 
 8.  วนัเพญ็เดือนมาฆะแปลวา่อะไร 
          ......................................................................................................................................... 
     9.  พระสงฆที์'มาประชุมในวนัเพญ็เดือนมาฆะมีลกัษณะสาํคญัอยา่งไร 
           ........................................................................................................................................ 
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เฉลย 

แบบฝึกหัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

สําหรับนักเรียนชั,นประถมศึกษาปีที� 3 เรื�อง วนัมาฆบูชา 
........................................................................................................................................................... 
 

 1.  วนัขึ%น  15  ค ํ'า  เดือน  3 
 2.  วนัขึ%น  15  ค ํ'า  เดือน  4 
 3.  จาตุรงคสันนิบาต 
 4.  วดัเวฬุวนัวหิาร  กรุงราชคฤห์ 
 5.  พระธรรมโอวาทปาฏิโมกข ์
 6.  เพื'อใหพ้ระสงฆน์าํไปประพฤติปฏิบติัและสั'งสอนผูอื้'น 
 7.  การประชุมพร้อมกนั  4  ประการ 
 8.  วนัขึ%น  15  ค ํ'า  เดือน  3 
 9.  เป็นพระอรหนัตท์ั%งหมดและเป็นพระสงฆที์'พระพุทธเจา้บวชให ้
 

�������������������� 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
บทเรียนสําเร็จรูป 
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คาํแนะนําการใช้บทเรียนสําเร็จรูป 

                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
        สําหรับนักเรียนชั&นประถมศึกษาปีที( 3 เล่มที( 1 วนัมาฆบูชา สําหรับครู 
 
 

1.  ทดสอบความรู้ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนก่อนเรียน 
2.  จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป ควบคู่กบัแผนการ

จดัการเรียนรู้ 
3.  ใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมฝึกทกัษะ  ครูดูแลและใหค้าํแนะนาํ 
4.  ใหน้กัเรียนฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
5.  ใหน้กัเรียนศึกษาเนื5อหาและตอบคาํถาม เพื8อประเมินความรู้ที8ไดรั้บ 
6.  ทดสอบความรู้ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียน  
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คาํแนะนําการใช้บทเรียนสําเร็จรูป 

                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
      สําหรับนักเรียนชั&นประถมศึกษาปีที( 3 เล่มที( 1 วนัมาฆบูชา  

สําหรับนักเรียน  เวลา  2  ชั(วโมง 
 

บทเรียนสําเร็จรูปเล่มนี&นักเรียนจะได้ศึกษาค้นคว้าขอให้อ่านคาํแนะนํานี&ก่อน 
1.  ทาํความเขา้ใจจุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระสาํคญัในแต่ละบทเรียนใหเ้ขา้ใจ 
2.  ก่อนศึกษาบทเรียน ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน

ก่อนเรียนก่อนเรียนแลว้ตรวจคาํตอบจากเฉลย 
3.  เมื8อนกัเรียนตอบคาํถามเสร็จแลว้ ใหต้รวจคาํตอบจากเฉลยในหนา้ถดัไป 
4.  นกัเรียนซื8อสัตยต่์อตนเองไม่ควรดูคาํตอบก่อน เพราะจะทาํใหน้กัเรียน        

ไม่ไดรั้บความรู้เพิ8ม 
5.  ถา้นกัเรียนทาํไดถู้กตอ้งนกัเรียนทาํกรอบต่อไปจนครบทุกกรอบ 
6.  อยา่ทอ้ใจเมื8อนกัเรียนตอบผดิ ยอ้นกลบัไปอ่านขอ้ความนั5นใหม่                   

ทาํความเขา้ใจเนื5อหาใหม่ 
7.  เมื8อนกัเรียนจบบทเรียนครบทุกกรอบแลว้ นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียน แลว้ตรวจคาํตอบจากเฉลย 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 

1.  เพื8อใหน้กัเรียนสามารถบอกประวติัและความสาํคญัของวนัมาฆบูชาได ้
2.  เพื8อใหน้กัเรียนสามารถอธิบายธรรมะที8เกี8ยวของกบัวนัมาฆบูชาได ้
3.  เพื8อใหน้กัเรียนสามารถบอกถึงการปฏิบติัตนในวนัมาฆบูชาได ้
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สาระสําคญั 
 

วนัมาฆบูชาตรงกบัวนัขึ5น 15 ค ํ8า เดือน 3 เป็นวนัสาํคญัวนัหนึ8งในพุทธศาสนา  
คือ เป็นวนัคลา้ยวนัที8มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั5 งใหญ่ในพุทธศาสนา ที8 เรียกว่า   
“จาตุรงคสันนิบาต” ประกอบดว้ยองค ์4 ประการ คือ 

1.  เป็นวนัเพญ็เดือนมาฆะ 
2.  พระสงฆ ์1,250 รูป ประชุมพร้อมกนัโดยมิไดน้ดัหมาย 
3.  พระสงฆที์8มาประชุมนั5น เป็นพระสงฆที์8พระพุทธเจา้ทรงบวชใหท้ั5งสิ5น 
4.  พระสงฆท์ั5งหมดที8มาประชุม เป็นพระอรหนัตท์ั5งสิ5น และเป็นวนัที8พระพุทธเจา้

แสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์ ในวนันี5 พุทธศาสนิกชนไปทาํบุญตกับาตรในตอนเช้า  
และตอนกลางคืนไปเวยีนเทียนที8วดัใกลบ้า้น 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ6ทางการเรียนก่อนเรียน 
     บทเรียนสําเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม                                   

สําหรับนักเรียนชั&นประถมศึกษาปีที( 3 เล่มที( 1 วนัมาฆบูชา      
 

        คาํชี&แจง     ใหน้กัเรียนกากบาท (X) ในช่อง ก ข ค และ ง ลงในกระดาษคาํตอบ 
                          ที8เห็นวา่ถูกตอ้งที8สุด 
 

  1. วนัเพญ็เดือน 3 ตรงกบัขอ้ใด 
 ก. วนัมาฆบูชา 
 ข. วนัวสิาขบูชา 
 ค. วนัอาฬหบูชา 
 ง. วนัเขา้พรรษา 
 

  2. “จาตุรงคสันนิบาต” เกิดขึ5นในวนัใด 
 ก. วนัขึ5น 15 ค ํ8า เดือน 6 
 ข. วนัแรม 15 ค ํ8า เดือน 6 
 ค. วนัขึ5น 15 ค ํ8า เดือน 3 
 ง. วนัแรม 15 ค ํ8า เดือน 3 
 

  3. เราถือวนัมาฆบูชาเป็นวนัที8เกี8ยวขอ้งกบัอะไร 
 ก. พระพุทธเจา้ประสูติ 
 ข. พระพุทธเจา้ตรัสรู้ 
 ค. พระพุทธเจา้ปรินิพพาน 
 ง. พระพุทธเจา้แสดงธรรมครั5 งแรก 
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  4. หลกัคาํสอนใดไม่ไดอ้ยูใ่นหลกัธรรมโอวาทปาฏิโมกข ์
 ก. ละเวน้ความชั8ว 
 ข. ทาํความดี 
 ค. ทาํจิตใจใหผ้อ่งใส 
 ง. ทาํตวัใหเ้ด่น 
 
  5. เหตุการณ์ใดไม่ใช่ “จาตุรงคสันนิบาต” 
 ก. พระสงฆที์8มาประชุมลว้นแต่เป็นพระอรหนัต ์
 ข. เป็นพระสงฆที์8อยูต่ามวดั 
 ค. พระสงฆเ์หล่านั5นลว้นแต่เป็นพระสงฆที์8พระพุทธเจา้บวชให ้
 ง. พระพุทธเจา้แสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข ์
 
  6. ในวนัมาฆบูชามีพระสงฆจ์าํนวนเท่าไรมาประชุมพร้อมกนั 
 ก. 1,250 รูป 
 ข. 1,260 รูป 
 ค. 1,270 รูป 
 ง. 1,500 รูป 
 
  7. จากขอ้ 6 พระสงฆที์8มาประชุมนั5นมีคุณสมบติัพิเศษอยา่งไร 
 ก. พระพุทธเจา้ทรงบวชให ้
 ข. เป็นพระอรหนัตท์ั5งหมด 
 ค. เป็นพระสงฆที์8อยูท่ ั8วไป 
 ง. ถูกทั5งขอ้ ก และ ข 
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  8. ในวนัมาฆบูชาพระพุทธเจา้ไดแ้สดงธรรมในขอ้ใด 
 ก. ทศชาติ 
 ข. ธรรมจกัรกปัปวตันสูตร 
 ค. โอวาทปาฏิโมกข ์
 ง. พระเวสสันดรชาดก 
 
  9. พระอรหนัต ์หมายความวา่อยา่งไร 
 ก. พระสงฆท์ั8วไป 
 ข. พระสงฆที์8พระพุทธเจา้บวชให ้
 ค. คาํสั8งสอนของพระพุทธเจา้ 
 ง. ผูส้าํเร็จธรรมพิเศษสูงสุด 
 

 10. กิจกรรมในวนัมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนควรปฏิบติัตนอยา่งไร 
 ก. ทาํบุญตกับาตร 
 ข. เวยีนเทียน 
 ค. สรงนํ5าพระสงฆ ์
 ง. ถูกทั5งขอ้ ก และ ข 
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       เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ6ทางการเรียนก่อนเรียน                                                                                

บทเรียนสําเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม                                   
สําหรับนักเรียนชั&นประถมศึกษาปีที( 3  เล่มที( 1  วนัมาฆบูชา 

  
 1.  ก  6.  ก 
 2.  ค  7.  ง 
 3.  ง  8.  ค 
 4.  ง  9.  ง 
 5.  ข                                        10.  ง 
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กรอบที(  1 

ความสําคญัของวนัมาฆบูชา 
 

วนัมาฆบูชาเป็นวนัที8พุทธศาสนิกชน แสดงความเคารพต่อพระธรรมมาฆะ    
เป็นชื8อของเดือน 3  มาฆบูชายอ่มาจาก มาฆบุรณมีบูชา แปลว่า  การบูชาพระในวนัเพญ็
เดือน 3 ถา้ปีใดมีเดือนอธิกมาส  วนัมาฆบูชาจะเป็นวนัขึ5น15 ค ํ8า เดือน 4 เป็นวนัที8มีการ
ประชุม ที8เรียกว่า“จาตุรงคสันนิบาต” ซึ8 งแปลว่าการประชุมพร้อมกนั  4  ประการ และ
เป็นวนัที8พระพุทธสัมมาไดท้รงแสดงโอวาท ปาฏิโมกข ์แก่พระสงฆส์าวกเป็นครั5 งแรก 
ณ เวฬุวนัวหิาร กรุงราชคฤห์ 
          
 คาํถาม 

1.  วนัมาฆบูชาตรงกบัวนัใด 
............................................................................................................... 
2.  ถา้ในปีที8มีเดือน  8  สองหน หรือ ปีอธิกมาสวนัมาฆบูชา ตรงกบัวนัใด 
............................................................................................................... 
3.  วนัมาฆบูชาเป็นวนัที8มีการประชุมพร้อมกนั 4 ประการเรียกวา่วนัอะไร 
............................................................................................................... 
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กรอบที(  2 

ประวตัคิวามเป็นมา 
 

วนัมาฆบูชาเกิดขึ5น เนื8องมาจากเมื8อพระพุทธเจา้ประทบัอยู่ที8วดั เวฬุวนัวิหาร     
กรุงราชคฤห์ ในตอนตน้พุทธกาล  เมื8อถึงวนัมาฆบูชา พระสงฆที์8ไปประกาศพระศาสนา
ในสถานที8ต่าง ๆ ไดก้ลบัมาเพื8อเขา้เฝ้าพระพุทธองคที์8เมืองราชคฤห์  พระพุทธองค ์      
จึงได้ประทานพระธรรมโอวาทปาฏิโมกข์แก่เหล่าพระสงฆ์เป็นครั5 งแรก เพื8อให ้       
พระสงฆน์าํไปประพฤติปฏิบติัสืบไป 
 
 คาํถาม 

1.  วนัมาฆบูชาเกิดขึ5นครั5 งแรกที8ใด 
............................................................................................................... 
2.  พระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมใดในวนัมาฆบูชา 
............................................................................................................... 
3.  พระพุทธเจา้ประทานพระธรรมโอวาทปาฏิโมกขเ์พื8ออะไร 
............................................................................................................... 
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กรอบที(  3 

จาตุรงคสันนิบาต 
 

คาํว่า “จาตุรงคสันนิบาต” แยกศพัทไ์ดด้งันี5 คือ“จาตุร” แปลว่า 4 “รงค”  แปลว่า
ส่วน “สันนิบาต” แปลว่า ประชุม ฉะนั5น จาตุรงคสันนิบาต จึงหมายความว่า “การประชุม
พร้อมกนั 4 ประการ”  ไดแ้ก่ 

1. เป็นวนัเพญ็เดือนมาฆะ 
2. พระสงฆ ์1,250 รูป มาประชุมพร้อมกนัโดยมิไดน้ดัหมาย 
3. พระสงฆที์8มาประชุมนั5น เป็นพระสงฆที์8พระพุทธเจา้ทรงบวชให ้
4. พระสงฆท์ั5งหมดที8มาประชุม ลว้นแต่เป็นพระอรหนัตท์ั5งสิ5น 
 
คาํถาม 
1.  คาํวา่ “จาตุรงคสันนิบาต ” หมายความวา่อยา่งไร 
............................................................................................................... 
2.  วนัเพญ็เดือนมาฆะ  แปลวา่อะไร 
...............................................................................................................  
3.  พระสงฆที์8มาประชุมในวนัเพญ็เดือนมาฆะมีลกัษณะสาํคญัอยา่งไร 
...............................................................................................................  
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กรอบที(  4 

พระธรรมโอวาทปาฎโิมกข์ 
 

พระธรรมโอวาทปาฏิโมกขที์8พระพุทธเจา้ทรงแสดงแก่เหล่าพระสงฆถื์อเป็น
หวัใจสาํคญัของพระพุทธศาสนา ซึ8งมีใจความสาํคญั 3 ประการดงันี5  

1. ละเวน้ความชั8ว พระพุทธเจา้ทรงสั8งสอนไม่ใหท้าํความชั8วโดยเฉพาะการทาํ
ชั8วทางกาย วาจา และใจ เช่นการรักษา ศีล 5 

2. ทาํความดี พระพุทธเจา้สอนใหท้าํความดี โดยการปฏิบติัตามหลกัธรรม 
3. ทาํจิตใจใหผ้อ่งใส ไดแ้ก่การฝึกจิตใหบ้ริสุทธิ� อยา่งง่าย ๆ ในชีวติประจาํวนั 

 
 คาํถาม 

1.  พระธรรมที8เป็นหวัใจของศาสนาพุทธ  คืออะไร 
............................................................................................................... 
2.  พระพุทธเจา้ทรงแสดงพระธรรมโอวาทปาฏิโมกขแ์ก่ใคร 
............................................................................................................... 
3.  ธรรมโอวาทปาฏิโมกข ์ ประกอบดว้ยอะไรบา้งอะไรบา้ง 
............................................................................................................... 
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กรอบที(  5 

กจิกรรมที(พุทธศาสนิกชนปฏิบัตใินวนัมาฆบูชา 
 

กจิกรรมที(พทุธศาสนิกชนปฏบัิติในวนัมาฆบูชา  ตอนกลางวนั มดีังนี& 
1. ตื8นแต่เชา้มืด สวดมนต ์ไหวพ้ระ ทาํจิตใจใหส้งบและแผเ่มตตา 
2. ทาํบุญตกับาตรในตอนเชา้ 
3. จดัอาหารคาวหวานไปทาํบุญตกับาตรที8วดั 
4. ตอนบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา 
5. รักษาศีลและปฏิบติัธรรม 
6. พฒันาวดั เช่น ช่วยทาํความสะอาดวดั 
7. บริจาคทานใหก้บัคนยากจน 
8. ประดบัธงชาติและธงเสมาธรรมจกัรตามอาคารบา้นเรือน 
 
คาํถาม 
1. นกัเรียนควรปฎิบติัอยา่งไรเมื8อไปวดัในวนัมาฆบูชา 
............................................................................................................... 
2. นกัเรียนควรปฎิบติัอยา่งไรขณะที8อยูบ่า้นในวนัมาฆบูชา 
............................................................................................................... 
3. นกัเรียนควรปฎิบติัอยา่งไรเพื8อสังคมในวนัมาฆบูชา  
............................................................................................................... 
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กรอบที(  6 

กจิกรรมที(พุทธศาสนิกชนปฏิบัตใินวนัมาฆบูชา 
 

กจิกรรมที(พทุธศาสนิกชนปฏบัิติในวนัมาฆบูชา ตอนกลางคนื มดีังนี& 
ในตอนกลางคืน จะพากนันาํดอกไมธู้ปเทียนไปที8วดั เพื8อชุมนุมกนัทาํพิธี    

เวียนเทียนรอบอุโบสถ พร้อมกบัพระภิกษุสงฆโ์ดยเจา้อาวาสวดัจะนาํว่านะโม 3 จบ  
จากนั5นกล่าวคาํถวายดอกไมธู้ปเทียน ทุกคนว่าตาม จบแลว้เดินเวียนขวา ตลอดเวลา     
ใหร้ะลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสังฆคุณ จนครบ 3 รอบ แลว้นาํดอกไมธู้ปเทียน  
ไปปักบูชาตามทางที8วดัเตรียมไว ้เป็นอนัเสร็จพิธี 

 
คาํถาม 
1.  นกัเรียนควรปฏิบติัอยา่งไรเวลากลางคืนของวนัมาฆบูชา 
............................................................................................................... 
2.  นกัเรียนเวียนเทียนควรเดินเวยีนไปทางดา้นใด 
............................................................................................................... 
3.  นกัเรียนควรระลึกถึงสิ8งใดในระหวา่งเวยีนเทียน 
............................................................................................................... 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ6ทางการเรียนหลงัเรียน 

บทเรียนสําเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
สําหรับนักเรียนชั&นประถมศึกษาปีที( 3 เล่มที( 1 วนัมาฆบูชา     

จํานวน 10 ข้อ   คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
 

     คาํชี&แจง   ใหน้กัเรียนกากบาท (X) ในช่อง ก ข ค และ ง ลงในกระดาษคาํตอบ       
                      ที8เห็นวา่ถูกตอ้งที8สุด 
 
  1. พระอรหนัต ์หมายความวา่อยา่งไร 

 ก. พระสงฆท์ั8วไป 
  ข. พระสงฆที์8พระพุทธเจา้บวชให ้
  ค. คาํสั8งสอนของพระพุทธเจา้ 
  ง. ผูส้าํเร็จธรรมพิเศษสูงสุด 
 
  2. “จาตุรงคสันนิบาต” เกิดขึ5นในวนัใด 
  ก. วนัขึ5น 15 ค ํ8า เดือน 6 
  ข. วนัแรม 15 ค ํ8า เดือน 6 
  ค. วนัขึ5น 15 ค ํ8า เดือน 3 
  ง. วนัแรม 15 ค ํ8า เดือน 3 
 
  3. วนัเพญ็เดือน 3 ตรงกบัขอ้ใด 
  ก. วนัมาฆบูชา 
  ข. วนัวสิาขบูชา 
  ค. วนัอาฬหบูชา 
  ง. วนัเขา้พรรษา 
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   4. เราถือวนัมาฆบูชาเป็นวนัที8เกี8ยวขอ้งกบัอะไร 
  ก. พระพุทธเจา้ประสูติ 
  ข. พระพุทธเจา้ตรัสรู้ 
  ค. พระพุทธเจา้ปรินิพพาน 
  ง. พระพุทธเจา้แสดงธรรมครั5 งแรก 
 
  5. ในวนัมาฆบูชามีพระสงฆจ์าํนวนเท่าไรมาประชุมพร้อมกนั 
  ก. 1,250 รูป 
  ข. 1,260 รูป 
  ค. 1,270 รูป 
  ง. 1,500 รูป 
 
  6. พระพุทธเจา้ไดแ้สดงธรรมแก่พระสงฆ ์นั5นคือขอ้ใด 
  ก. ทศชาติ 
  ข. ธรรมจกัรกปัปวตันสูตร 
  ค. โอวาทปาฏิโมกข ์
  ง. พระเวสสันดรชาดก 
 
  7. หลกัคาํสอนใดไม่ไดอ้ยูใ่นหลกัธรรมโอวาทปาฏิโมกข ์
  ก. ละเวน้ความชั8ว 
  ข. ทาํความดี  
  ค. ทาํจิตใจใหผ้อ่งใส 
  ง. ทาํตวัใหเ้ด่น 
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  8. เหตุการณ์ใดไม่ใช่ “จาตุรงคสันนิบาต” 
  ก. พระสงฆที์8มาประชุมลว้นแต่เป็นพระอรหนัต ์
  ข. เป็นพระสงฆที์8อยูต่ามวดั 
  ค. พระสงฆเ์หล่านั5นลว้นแต่เป็นพระสงฆที์8พระพุทธเจา้บวชให ้
  ง. พระพุทธเจา้แสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข ์
 
  9. กิจกรรมในวนัมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนควรควรปฏิบติัคือขอ้ใด 
  ก. ทาํบุญตกับาตร 
  ข. เวยีนเทียน 
  ค. สรงนํ5าพระสงฆ ์
  ง. ถูกทั5งขอ้ ก และ ข 
 
  10. พระสงฆที์8มาประชุมนั5นมีคุณสมบติัพิเศษอยา่งไร 
  ก. พระพุทธเจา้ทรงบวชให ้
  ข. เป็นพระอรหนัตท์ั5งหมด 
  ค. เป็นพระสงฆที์8อยูท่ ั8วไป 
  ง. ถูกทั5งขอ้ ก และ ข 
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เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ6ทางการเรียนหลงัเรียน                                                                                              
บทเรียนสําเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม                                   

สําหรับนักเรียนชั&นประถมศึกษาปีที( 3   เล่มที( 1 วนัมาฆบูชา 

 
1.  ง  6.  ค 
2.  ค  7.  ง 
3.  ก  8.  ข 
4.  ข  9.  ง 
5.  ก  10.  ง 
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เฉลยแบบฝึกหัด 
      บทเรียนสําเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม                                   

สําหรับนักเรียนชั&นประถมศึกษาปีที( 3   เล่มที( 1  วนัมาฆบูชา 
 

          กรอบที( 1           
  1.  วนัขึ5น  15  ค ํ8า  เดือน  3 
  2.  วนัขึ5น  15  ค ํ8า  เดือน  4 
  3.  จาตุรงคสันนิบาต 
 

กรอบที(  2         
 1.  วดัเวฬุวนัวหิาร  กรุงราชคฤห์ 
  2.  พระธรรมโอวาทปาฏิโมกข ์
  3.  เพื8อใหพ้ระสงฆน์าํไปประพฤติปฏิบติัและสั8งสอนผูอื้8น 
 

กรอบที(  3         
  1.  การประชุมพร้อมกนั 4 ประการ 
 2.  วนัขึ5น  15  ค ํ8า  เดือน  3 
  3.  เป็นพระอรหนัตท์ั5งหมดและเป็นพระสงฆที์8พระพุทธเจา้บวชให ้                    
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กรอบที(  4         
  1.  พระธรรมโอวาทปาฏิโมกข ์
  2.  พระสงฆ ์
  3.  ละเวน้ความชั8ว  ทาํความดี  ทาํจิตใจใหผ้อ่งใสบริสุทธิ�  
   
            กรอบที(  5             
 1.    พฒันาวดั  เช่น ช่วยทาํความสะอาดวดั จดัอาหารคาวหวานไปทาํบุญ 
                               ฟังเทศนที์8วดั                  
 2.   สวดมนต ์ ไหวพ้ระ  แผเ่มตตา และทาํจิตใจใหส้งบ 
             3.   บริจาคทานใหก้บัคนยากจน บาํเพญ็สาธารณประโยชน ์      
 
 กรอบที(  6         
  1. จะพากนันาํดอกไมธู้ปเทียนไปที8วดั เพื8อร่วมกนัทาํพิธี 
                            เวยีนเทียนรอบอุโบสถ 
 2.  เดินเวยีนขวา 
 3.  พระพุทธ  พระธรรม  พระสังฆคุณ   
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แบบบันทึกคาํตอบ 

บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
สําหรับนักเรียนชั&นประถมศึกษาปีที( 3  เล่มที( 1 วนัมาฆบูชา 

 
ชื8อ........................................สกุล.....................................ชั5น...............เลขที8............ 

 

      คําชี&แจง  ให้นกัเรียนศึกษากรอบเนื5อหาที8 1 - 6 สุดทา้ยเขียนคาํตอบลงในช่องวา่ง แลว้ตรวจ   
คาํตอบดว้ยตนเองในเฉลย 
 
        กรอบที( 1 1.  วนัมาฆบูชาตรงกบัวนัใด................................................................................... 
                           ................................................................................................................................. 
 2.  ถา้ปีนั5นเป็นปีที8มี 8 สองหน หรือ ปีอธิกมาส วนัมาฆบูชาตรงกบัวนัใด.............. 
     ................................................................................................................................. 
 3.  วนัมาฆบูชาเป็นวนัที8มีการประชุมพร้อมกนั 4 ประการเรียกวา่วนัอะไร............. 
 ................................................................................................................................. 
   

        กรอบที( 2 1. วนัมาฆบูชาเกิดขึ5นครั5 งแรกที8ไหน....................................................................... 
     ................................................................................................................................. 
 2.  พระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมใดในวนัมาฆบูชา................................................... 
     ................................................................................................................................. 
 3.  พระพุทธเจา้ประทานพระธรรมโอวาทปาฏิโมกขเ์พื8ออะไร............................... 
     ................................................................................................................................. 
 

        กรอบที( 3 1. คาํวา่   “ จาตุรงคสันนิบาต  ” หมายความวา่อยา่งไร ........................................... 
        ................................................................................................................................ 
 2.  วนัเพญ็เดือนมาฆะแปลวา่อะไร.......................................................................... 
        ................................................................................................................................  
 3.  พระสงฆที์8มาประชุมในวนัเพญ็เดือนมาฆะมีลกัษณะอยา่งไร......................... 
        .......................................................................................................................... 
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             ชื8อ.....................................สกุล……………..……..ชั5น.............เลขที8............... 
       
       กรอบที( 4 1.  พระธรรมที8เป็นหวัใจของศาสนาพุทธคืออะไร............................................. 

        ............................................................................................................................ 
  2.  พระพุทธเจา้ทรงพระธรรมโอวาทปาฏิโมกขแ์ก่ใคร...................................... 
        ............................................................................................................................ 
 3.  ธรรมโอวาทปาฏิโมกขป์ระกอบดว้ยอะไรบา้ง.............................................. 
        ............................................................................................................................ 
 

        กรอบที( 5 1.  นกัเรียนควรปฏิบติัอยา่งไรเมื8อไปวดัในวนัมาฆบูชา..................................... 
        ............................................................................................................................ 
 2.  นกัเรียนควรปฏิบติัอยา่งไรขณะที8อยูบ่า้นในวนัมาฆบูชา............................... 
        ............................................................................................................................ 
 3.  นกัเรียนควรปฏิบติัอยา่งไรเพื8อสังคมในวนัมาฆบูชา..................................... 
        ............................................................................................................................ 
 

        กรอบที( 6 1.  นกัเรียนควรปฏิบติัอยา่งไรเวลากลางคืนของวนัมาฆบูชา.............................. 
        ............................................................................................................................ 
 2.  นกัเรียนเวยีนเทียนควรเดินเวยีนไปทางดา้นใด.............................................. 
        ............................................................................................................................ 
 3.  นกัเรียนระลึกถึงสิ8งใดในระหวา่งเวยีนเทียน.................................................. 
        ............................................................................................................................ 
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บทเรียนสําเร็จรูป 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

สําหรับนักเรียนชั&นประถมศึกษาปีที( 3  เล่มที( 1 วนัมาฆบูชา 
 
ชื8อ........................................สกุล...........................................ชั5น..................เลขที8........... 
 

คาํชี5แจง ใหน้กัเรียนกากบาท (X) ในขอ้ ก ข ค และ ง เพียงขอ้เดียว 
ทดสอบก่อนเรียน  ทดสอบหลงัเรียน 

1. ก ข ค ง  1. ก ข ค ง 
2. ก ข ค ง  2. ก ข ค ง 
3. ก ข ค ง  3. ก ข ค ง 
4. ก ข ค ง  4. ก ข ค ง 
5. ก ข ค ง  5. ก ข ค ง 
6. ก ข ค ง  6. ก ข ค ง 
7. ก ข ค ง  7. ก ข ค ง 
8. ก ข ค ง  8. ก ข ค ง 
9. ก ข ค ง  9. ก ข ค ง 

10. ก ข ค ง  10. ก ข ค ง 
คะแนนที8ได.้...................คะแนน  คะแนนที8ได.้..........................คะแนน 

 
คะแนนหลงัเรียนได.้..................คะแนน            คะแนนก่อนเรียนได.้.................คะแนน 
นาํคะแนนหลงัเรียนลบคะแนนก่อนเรียน  ไดเ้ท่ากบั...........................................คะแนน 
เช่น  หลงัเรียนได ้ 8  คะแนน       ก่อนเรียนได ้  3  คะแนน    นาํ  8 - 3  =  5  คะแนน 
แสดงวา่นกัเรียนมีความรู้เพิ8มขึ5น 

เราเรียนเก่งอยูร่ะดบัอะไร 
  ถา้สอบไดค้ะแนน 9 - 10  คะแนน เรียนเก่งมาก 

 7 - 8 คะแนน เรียนเก่ง 
 5 - 6 คะแนน เรียนพอใช ้



 
 

 

 

129

 0 - 4 คะแนน เรียนไม่ดีเลยตอ้งปรับปรุง 
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ภาคผนวก  จ 
แบบประเมนิคุณภาพของเครื�องมอืที�ใช้ในการวจิัย 
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แบบประเมนิคุณภาพของเครื�องมอืวจิัย 
(สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ) 

 
คําชี)แจง 
 1. แบบประเมินฉบบันี� สร้างขึ�นเพื�อประเมินคุณภาพของเครื�องมือวิจยั เครื�องมือที�ใช้          
ในการวจิยั มีดงันี�  คือ   
  1.1 แผนการจดัการเรียนรู้  จาํนวน 10 แผน   
  1.2 บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เรื�อง 
วนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3  
  1.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียน แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 
  1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนวิชาสังคมศึกษาด้วยบทเรียนสําเร็จรูป 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เรื� อง วนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา 
สาํหรับนกัเรียน ชั�นประถมศึกษาปีที� 3 จาํนวน 10 ขอ้ 
 2. เอกสารนี� เป็นแบบประเมินคุณภาพของเครื� องมือวิจ ัยโดยอาศัยผู ้ทรงคุณวุฒิ              
มีองคป์ระกอบของคุณภาพ คือ ความสอดคลอ้ง   
 3. ขอความกรุณาตรวจสอบเอกสารแต่ละรายการแล้วตอบลงความเห็น โดยการทาํ
เครื�องหมาย /ลงในช่องวา่งทางขวามือของแต่ละรายการ 
  3.1 ตวัเลขในช่องประเมินมีความหมายดงันี�  
   + 1 หมายถึง ผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นวา่สิ�งที�ประเมิน “ใชไ้ด”้ 
               0      หมายถึง ผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นวา่สิ�งที�ประเมิน “ไม่แน่ใจ” 
                  - 1 หมายถึง ผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นวา่สิ�งที�ประเมิน “ใชไ้ม่ได”้ 
 4. ผูว้ิจ ัยขอขอบพระคุณท่านผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านที�ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการ
ประเมินคุณภาพเครื�องมือวจิยัในครั� งนี�  

 
 

                                    ผูว้จิยั 
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แบบประเมินคุณภาพของเครื�องมือวจัิย 
ในเรื�อง แผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  

และวฒันธรรม  สําหรับนักเรียนชั)นประถมศึกษาปีที� 3  
 

เครื�องมือ 
ระดบัความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1  เรื�อง วนัมาฆบูชา     
2. แผนการจดัการเรียนรู้ที� 2  เรื�อง วนัมาฆบูชา     
3. แผนการจดัการเรียนรู้ที� 3  เรื�อง วนัวสิาขบูชา     
4. แผนการจดัการเรียนรู้ที� 4  เรื�อง วนัวสิาขบูชา     
5. แผนการจดัการเรียนรู้ที� 5  เรื�อง วนัอาสาฬหบูชา     
6. แผนการจดัการเรียนรู้ที� 6  เรื�อง วนัอาสาฬหบูชา     
7. แผนการจดัการเรียนรู้ที� 7  เรื�อง วนัเขา้พรรษา     
8. แผนการจดัการเรียนรู้ที� 8  เรื�อง วนัเขา้พรรษา     
9. แผนการจดัการเรียนรู้ที� 9  เรื�อง วนัออกพรรษา     
10. แผนการจดัการเรียนรู้ที� 10  เรื�อง วนัออกพรรษา     
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แบบประเมินคุณภาพของเครื�องมือวจัิย 
ในเรื�องบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม                            

สําหรับนักเรียนชั)นประถมศึกษาปีที� 3   
 

เครื�องมือ 
ระดบัความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
+ 1 0 -1 

1. ความสอดคล้องของบทเรียนสําเร็จรูปกบัจุดประสงค์      
ในการสร้าง 
1.1  ความสอดคลอ้งของบทเรียนสาํเร็จรูปกบัจุดประสงค์

ในการสร้างบทเรียนสาํเร็จรูป 

    

1.2  ความสอดคลอ้งของบทเรียนสาํเร็จรูปกบั            
จุดประสงคที์�จะนาํไปใชป้ฏิบติัจริง 

    

1.3  บทเรียนสาํเร็จรูปมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
ของเนื�อหา 

    

2. ความสอดคล้องและชัดเจนของเนื)อหา 
2.1  เนื�อหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์นการสร้าง      

บทเรียนสาํเร็จรูป 

    

2.2  เนื�อหาครอบคลุมหลกัสูตรทุกขั�นตอน     
2.3  เนื�อหามีความชดัเจนทุกขั�นตอน     
2.4  เนื�อหามีความสอดคลอ้งทุกขั�นตอน     
2.5  เนื�อหาใหค้วามรู้ใหม่เพิ�มขึ�น     
2.6  เนื�อหาเขา้ใจไดง่้าย     
2.7  เนื�อหามีความเหมาะสมและทนัสมยั     
2.8  เนื�อหาสามารถนาํไปใชป้ฏิบติัจริงได ้     

3. ความเหมาะสมของสื�อการสอน 
3.1  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการสอน 

    

3.2  เหมาะสมกบัผูเ้รียน     
3.3  สื�อประหยดัและสะดวกในการใช ้     
3.4  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการใชสื้�อ     
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เครื�องมือ 
ระดบัความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
+ 1 0 -1 

4. การใช้ภาษา 
4.1  ภาษาที�ใชถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารใชภ้าษา 

    

4.2  ภาษาที�ใชส้ละสลวยเหมาะสมกบัเนื�อหา     
4.3  สาํนวนภาษาที�ใชเ้ขา้ใจง่าย     

5. การพมิพ์และรูปเล่ม 
5.1  บทเรียนสาํเร็จรูปพิมพไ์ดถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ ์  

การจดัทาํเอกสาร 

    

5.2  ตวัอกัษรสวยงามชดัเจน     
5.3  เวน้วรรคไดถู้กตอ้ง     
5.4  พิมพไ์ม่ผดิ ไม่ตก ไม่มีรอยขดูลบขีดฆ่า     
5.5  รูปเล่มและขนาดเหมาะแก่การนาํไปใช ้     

6. ความสะดวกในการนําไปใช้ 
6.1  บทเรียนสาํเร็จรูปสามารถนาํไปใชใ้นการจดั       

กิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ยา่งสะดวก 

    

6.2  บทเรียนสาํเร็จรูปนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งประหยดัและ    
คุม้ค่า 
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แบบประเมินคุณภาพของเครื�องมือวจัิย 
ในเรื�อง แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ=ทางการเรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูป                                         

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั)นประถมศึกษาปีที� 3   
 

เครื�องมือ ระดบัความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ผลการเรียนรู้

ที�คาดหวงั 
แบบทดสอบ + 1 0 -1 

ขอ้ที� 1 
 

1. วนัมาฆบูชาเป็นวนัเกี�ยวขอ้งกบัขอ้ใด 
ก. พระพุทธเจา้ตรัสรู้ 
ข. พระพุทธเจา้ประสูติ 
ค. พระพุทธเจา้ปรินิพพาน 
ง. พระสงฆม์าประชุมกนั           

โดยไม่ไดน้ดัหมาย 

    

ขอ้ที� 2 
 

2. วนัมาฆบูชามีพระสงฆม์าประชุม   
พร้อมกนัจาํนวนกี�รูป 

ก. 1,225 รูป 
ข. 1,250 รูป 
ค. 1,255 รูป 
ง. 1,260 รูป 

    

ขอ้ที� 3 
 

3. “จาตุรงคสันนิบาต” เกิดขึ�นในวนัใด 
ก. วนัขึ�น 15 คํ�า เดือน 3 
ข. วนัแรม 15 คํ�า เดือน 3 
ค. วนัขึ�น 15 คํ�า เดือน 6 
ง. วนัแรม 15 คํ�า เดือน 6 

     

ขอ้ที� 4   4. วนัเพญ็เดือน 3 ตรงกบัขอ้ใด                                          
ก. วนัวสิาขบูชา                                                
ข. วนัอาสาฬหบูชา                                
ค. วนัมาฆบูชา                              
ง. วนัเขา้พรรษา 
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เครื�องมือ ระดบัความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ผลการเรียนรู้

ที�คาดหวงั 
แบบทดสอบ + 1 0 -1 

ขอ้ที� 5   5. หลกัคาํสอนในขอ้ใดไม่อยูใ่น      
หลกัธรรมโอวาทปาฏิโมกข ์                          
ก. ทาํความดี                                                
ข. ทาํตวัใหเ้ด่น                                             
ค. ละเวน้ความชั�ว                             
ง. ทาํจิตใจใหผ้อ่งใส 

    

ขอ้ที� 6   6. ในวนัมาฆบูชาพระพุทธเจา้ไดแ้สดง
ธรรมในขอ้ใด 
ก. ทศชาติ                                                
ข. ธมัจกักปัปวตัตนสูตร                                             
ค. โอวาทปาฏิโมกข ์                            
ง. พระเวชสันดรชาดก 

    

ขอ้ที� 7   7. วนัวสิาขบูชาเป็นวนัเกี�ยวขอ้งกบั   
     เหตุการณ์ใด 

     ก.  พระพุทธเจา้ประสูติ 
     ข.  พระพุทธเจา้ตรัสรู้ 
     ค.  พระพุทธเจา้ปรินิพพาน 

    ง.  ถูกทั�ง ก,ข และ ค 

    

ขอ้ที� 8   8. พระอรหนัตห์มายความวา่อยา่งไร 
    ก.  พระสงฆท์ั�วไป 

     ข.  พระสงฆที์�พระพุทธเจา้บวชให ้
     ค. คาํสั�งสอนของพระพุทธเจา้   

    ง.  ผูส้าํเร็จธรรมพิเศษสูงสุด 

    

ขอ้ที� 9   9. เหตุการณ์ใดไม่เกี�ยวกบัวนัวสิาขบูชา 
    ก. วนัปฐมเทศนา 
    ข. วนัขึ�น 15 คํ�า เดือน 6 
    ค. วนัประสูติของพระพุทธเจา้ 
    ง. วนัเสด็จปรินิพพานของพระพุทธเจา้ 
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เครื�องมือ ระดบัความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ผลการเรียนรู้

ที�คาดหวงั 
แบบทดสอบ + 1 0 -1 

ขอ้ที� 10 
 

10. พระพุทธเจา้ประสูติ ณ ที�ใด 
     ก. ป่าลุมพินี 
     ข. ใตต้น้โพธิ8  
     ค. ใตต้น้ไทร 
     ง. ริมฝั�งแม่นํ�าเนรัญชรา 

    

ขอ้ที� 11  11. พระพุทธเจา้ปรินิพพาน ณ ที�ใด 
ก. พุทธคยา 
ข. ลุมพินีวนั 
ค. กรุงกุสินารา 
ง. กรุงราชคฤห์ 

    

ขอ้ที� 12 
 

12. อริยสัจ 4 ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
ก. ดาํริชอบ   เจรจาชอบ          
    การงานชอบ  เลี�ยงชีพชอบ 
ข. เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา 
ค. ทุกข ์ สมุทยั  นิโรธ มรรค 
ง. ศีล  สมาธิ  ปัญญา  ทาน 

    

ขอ้ที� 13  13. ขอ้ใดความหมาย “ สมุทยั” 
ก. การแกปั้ญหา 
ข. เหตุแห่งปัญหา 
ค. ปัญหาชีวิต 

      ง. ทางแกปั้ญหา 

    

ขอ้ที� 14  14. พระสงฆอ์งคแ์รกของโลกคือใคร 
ก. พระโกณฑญัญะ 
ข. วปัปะ 
ค. ภทัธิยะ 

      ง. มหานามะ 
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เครื�องมือ ระดบัความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ผลการเรียนรู้

ที�คาดหวงั 
แบบทดสอบ + 1 0 -1 

ขอ้ที� 15 15. “วนัอาสาฬหบูชา” ตรงกบัวนัใด 
ก. วนัขึ�น 15 คํ�า เดือน 6 
ข. วนัแรม 15 คํ�า เดือน 6 
ค. วนัขึ�น 15 คํ�า เดือน 8 

      ง. วนัแรม 15 คํ�า เดือน 8 

    

ขอ้ที� 16 16. พระรัตนตรัย หมายถึงขอ้ใด 
ก. ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค 
ข. เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา  
ค. พระพุทธพระธรรมพระสงฆ ์
ง. ศีล  สมาธิ  ปัญญา  ทาน 

    

ขอ้ที� 17  17. เหตุการณ์ใดเกี�ยวขอ้งกบั              
วนัอาสาฬหบูชา 
ก. วนัขึ�น 15 คํ�า เดือน 6  
ข. เกิดพระสงฆรู์ปแรก 
ค. วนัประสูติของพระพุทธเจา้ 
ง. วนัปรินิพพานของพระพุทธเจา้ 

    

ขอ้ที� 18  18. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งที�สุด 
      ก. วนัอาสาฬหบูชามีการแสดง   

ปฐมเทศนา 
      ข. วนัอาสาฬหบูชามีพระธรรม   

ครั� งแรก  
      ค. วนัอาสาฬหบูชามีการเวยีนเทียน

เป็นครั� งแรก 
      ง. วนัอาสาฬหบูชามีการบูชา      

พระพุทธเจา้เป็นครั� งแรก 
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เครื�องมือ ระดบัความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ ผลการเรียนรู้

ที�คาดหวงั 
แบบทดสอบ + 1 0 -1 

ขอ้ที� 19  19. ธมัจกักปัปวตัตนสูตรหมายถึงขอ้ใด 

ก. สูตรของการหมุนวงลอ้        

     แห่งศาสนา 

ข. สูตรของการหมุนวงลอ้        

     แห่งพระสงฆ ์

ค. สูตรของการหมุนวงลอ้        

     แห่งพระพุทธ 

ง. สูตรของการหมุนวงลอ้        

    แห่งพระธรรม 

    

 ขอ้ที� 20  20. วนัอาสาฬหบูชาเราควรปฏิบติั  

       ตามขอ้ใด 

ก. ทาํบุญที�วดั 

ข. เวยีนเทียนที�วดั 

ค. ปล่อยนก ปล่อยปลา 

ง. ถูกทุกขอ้ 

    

ขอ้ที� 21  21. “ วนัเขา้พรรษา” ตรงกบัขอ้ใด 

ก. แรม 1 คํ�า เดือน 5 ถึง 15 คํ�า 

เดือน 11 ของทุกปี 

ข. แรม 1 คํ�า เดือน 6  ถึง 15 คํ�า 

เดือน 11 ของทุกปี 

ค. แรม 1 คํ�า เดือน 7  ถึง 15 คํ�า 

เดือน 11 ของทุกปี 

ง. แรม 1 คํ�า เดือน 8  ถึง 15 คํ�า 

เดือน 11 ของทุกปี 
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เครื�องมือ ระดบัความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ผลการเรียนรู้

ที�คาดหวงั 
แบบทดสอบ + 1 0 -1 

ขอ้ที� 22  22. การจาํพรรษาของพระภิกษุมี
ระยะเวลาเท่าใด                                              
ก. 1 เดือน                                             
ข. 3 เดือน                                      
ค. 5 เดือน                                
ง. 7 เดือน 

    

ขอ้ที� 23  23. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของการ     
เขา้พรรษาของพระภิกษุสงฆ ์     
ก. พระภิกษุสงฆซ่์อมแซมวดั 
ข. พระภิกษุสงฆศึ์กษาเล่าเรียน   

พระธรรม                       
ค. หลงัจากที�ไดเ้ผยแพร่

พระพุทธศาสนาพระภิกษุสงฆ์
ควรได ้   พกัผอ่น                    

ง. อบรมสั�งสอนใหก้บัผูที้�มีอาย ุ 
ครบบวช    

    

ขอ้ที� 24  24. ขอ้ใดคือความหมายของผา้อาบนํ� าฝน 
ก. ผา้สาํหรับอธิษฐานไวใ้ห ้         

พระภิกษุสงฆอ์าบนํ�าตลอดปี  
ข. ผา้สาํหรับอธิษฐานไวใ้ห ้        

พระภิกษุสงฆอ์าบนํ�าตลอดไป 
ค. ผา้สาํหรับอธิษฐานไวใ้ห ้        

พระภิกษุสงฆอ์าบนํ�า            
ตลอดหกเดือน 

ง. ผา้สาํหรับอธิษฐานไวใ้ห ้        
พระภิกษุสงฆอ์าบนํ�า            
ตลอดเขา้พรรษา 
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เครื�องมือ ระดบัความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ผลการเรียนรู้ 

ที�คาดหวงั 
แบบทดสอบ + 1 0 -1 

ขอ้ที� 25 
 

25. ผูที้�นาํหลกัธรรมของพระพุทธเจา้
ไปเผยแพร่คือใคร 
ก. พระพุทธ                            
ข. พระธรรม                
ค. พระสงฆ ์               
ง. ถูกทุกขอ้                

    

ขอ้ที� 26 
 

26. พระสงฆจ์าํพรรษาในฤดูใด 
ก. ฤดูฝน                                 
ข. ฤดูหนาว     
ค. ฤดูร้อน   
ง. ทุกฤดู          

    

ขอ้ที� 27 
 

27. “วนัออกพรรษา” ตรงกบัขอ้ใด 
ก. แรม 15 คํ�า เดือน 11                
ข. แรม 15 คํ�า เดือน 12                
ค. ขึ�น 15 คํ�า เดือน 11                
ง. ขึ�น 15 คํ�า เดือน 12                

    

ขอ้ที� 28 
 

28. วนัออกพรรษาเรียกอีกอยา่งหนึ�ง
วา่อะไร 

     ก. วนัมหาปวารณา                      
ข. วนัมหาธรรม                        
ค. วนัมหาทาน                         
ง. วนัมหาบุญ 

    

ขอ้ที� 29  29. ขอ้ใดคือความหมายของคาํวา่         
เทโวโรหนะ 
ก. การหลุดพน้จากทุกข ์
ข. การหย ั�งลงจากเทวโลก 
ค. การบริจาคมหาทาน 
ง. การละซึ�งกิเลส 
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เครื�องมือ ระดบัความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ผลการเรียนรู้

ที�คาดหวงั 
แบบทดสอบ + 1 0 -1 

ขอ้ที� 30 30. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกี�ยวกบั 
      วนัออกพรรษา 

ก. ต่อจากวนันี�พระภิกษุสงฆ ์ 
สามารถจาริกไปในที�ต่าง ๆ และ
คา้งแรมที�อื�นได ้

ข. ต่อจากวนันี�พระภิกษุสงฆ์
สามารถบิณฑบาตในสถานที�   
ต่าง ๆ 

ค. ต่อจากวนันี�พระภิกษุสงฆ ์
สามารถหยดุการสวดมนตไ์ด ้

ง. ต่อจากวนันี�พระภิกษุสงฆ์
สามารถพกัคา้งแรมในวดัได ้
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แบบประเมินคุณภาพของเครื�องมือวจัิย 
ในเรื�อง แบบประเมินความพงึพอใจบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา             

และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั)นประถมศึกษาปีที� 3   
 

เครื�องมือ 
ระดบัความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

ด้านเนื)อหา 
1.  การเสนอเนื�อหามีรูปแบบชดัเจน ไม่สับสน 

    

2.  เนื�อหามีความเหมาะสมกบัระดบัความสามารถ  
ของนกัเรียน 

    

3.  เนื�อหามีความเหมาะสมกบัเวลาที�ใช ้     
4.  เนื�อหามีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัชั�นที�เรียน     
5.  เนื�อหาในแต่ละชุดเป็นเรื�องที�สามารถนาํไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนัได ้
    

ด้านการออกแบบบทเรียนสําเร็จรูป 
6.  ความน่าสนใจของการจดัรูปแบบ สาระและ     

ความน่าอ่าน 

    

7.  ความสวยงามของภาพประกอบและความเหมาะสม
ของเนื�อหา 

    

8.  บทเรียนแต่ละเล่มใชภ้าษาที�เขา้ใจไดดี้และง่าย     
ต่อการนาํไปปฏิบติั  

    

9.  คาํชี�แจงในการปฏิบติักิจกรรม มีขั�นตอนชดัเจน    
เขา้ใจง่าย 

    

ด้านกระบวนการเรียนรู้ 
10.  กิจกรรมมีความเหมาะสม ช่วยใหเ้รียนรู้ได ้      

ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

    

11.  นกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง     
12.  กาํหนดขั�นตอนในกิจกรรมไดเ้หมาะสม     
13.  นกัเรียนไดค้น้พบคาํตอบหรือทาํกิจกรรมสาํเร็จ 

ดว้ยตนเองหรือกบัเพื�อน 
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เครื�องมือ 
ระดบัความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

ด้านประโยชน์ 
14.  นกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้           

ในชีวติประจาํวนัได ้

    

15.  นกัเรียนสามารถนาํความรู้ที�ไดไ้ปเผยแพร่ต่อ       
ผูอื้�นได ้

    

 
ข้อเสนอแนะเพิ�มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิ 
……………………………………………………………………………………..…………..……. 
……………………………………………………………………………………..…………..……. 
……………………………………………………………………………………..……………..…. 
……………………………………………………………………………………..……………..…. 
……………………………………………………………………………………..……………..…. 
 
           
 …………….…………………………… 
 (……………………………………….) 
 (ผูท้รงคุณวฒิุ) 
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แบบประเมินความพงึพอใจของนักเรียนที�มีต่อบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั)นประถมศึกษาปีที� 3   

 
คําชี)แจง 
 1. แบบประเมินฉบบันี� สร้างขึ� นเพื�อประเมินบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้   
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ตามความคิดเห็นของ     
ผูเ้ชี�ยวชาญ 
 2. โปรดทาํเครื�องหมาย / ลงในช่องวา่งที�ตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียน โดยมีระดบั
ของความคิดเห็น  ดงัต่อไปนี�   
  4.51  -  5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
  3.51  -  4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
  2.51  -  3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.51  -  2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1.00  -  1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด   
 3. ผูว้ิจยัขอขอบใจนักเรียนทุกคนที�ได้ให้ความร่วมมือในการประเมินความพึงพอใจ      
ที�มีต่อบทเรียนสําเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม สําหรับนักเรียน                         
ชั�นประถมศึกษาปีที� 3  ฉบบันี�  
 
 

ผูว้จิยั 
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แบบประเมินความพงึพอใจของนักเรียนที�มีต่อบทเรียนสําเร็จรูป                                           
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั)นประถมศึกษาปีที� 3   

 

รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านเนื)อหา 
1. การเสนอเนื�อหามีรูปแบบชดัเจน ไม่สับสน 

     

2.   เนื�อหามีความเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัเรียน      
3. เนื�อหามีความเหมาะสมกบัเวลาที�ใช ้      
4. เนื�อหามีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัชั�นที�เรียน      
5. เนื�อหาในแต่ละชุดเป็นเรื�องที�สามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้      
ด้านการออกแบบบทเรียนสําเร็จรูป 
6. ความน่าสนใจของการจดัรูปแบบ สาระและความน่าอ่าน 

     

7. ความสวยงามของภาพประกอบและความเหมาะสมของเนื�อหา      
8. บทเรียนแต่ละเล่มใชภ้าษาที�เขา้ใจไดดี้และง่ายต่อการนาํไปปฏิบติั       
9. คาํชี�แจงในการปฏิบติักิจกรรม มีขั�นตอนชดัเจน เขา้ใจง่าย      
ด้านกระบวนการเรียนรู้ 
10. กิจกรรมมีความเหมาะสม ช่วยใหเ้รียนรู้ไดต้ามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

     

11. นกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง      
12. กาํหนดขั�นตอนในกิจกรรมไดเ้หมาะสม      
13. นกัเรียนไดค้น้พบคาํตอบหรือทาํกิจกรรมสาํเร็จ ดว้ยตนเองหรือ    

กบัเพื�อน 
     

ด้านประโยชน์ 
14. นกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

     

15. นกัเรียนสามารถนาํความรู้ที�ไดไ้ปเผยแพร่ต่อผูอื้�นได ้      
 
ข้อเสนอแนะเพิ�มเติม 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฉ 

การวิเคราะห์แบบประเมนิคุณภาพของเครื�องมือวจิัย (IOC) ค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจําแนก 

ค่าความเชื�อมั�น ค่าความพงึพอใจและค่าเฉลี�ยก่อนเรียน-หลงัเรียน 
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ตาราง  6  การวเิคราะห์คุณภาพของเครื�องมือวจิยัในเรื�องแผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั/นประถมศึกษาปีที� 3 

 

แผนการ
เรียนรู้ที� 

ความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 
∑R  IOC 

คนที� 1 คนที�2 คนที� 3 คนที� 4 คนที� 5 
1. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
2. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
3. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
4. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
5. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
6. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
7. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
8. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
9. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
10. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
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ตาราง  7  การวิเคราะห์คุณภาพของเครื�องมือวิจยัในเรื�องแผนการจดัการเรียนรู้บทเรียนสําเร็จรูป 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั/นประถมศึกษา  
ปีที� 3 

 

แผนการ
เรียนรู้ที� 

ความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 
∑R  IOC 

คนที� 1 คนที�2 คนที� 3 คนที� 4 คนที� 5 
1. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
2. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
3. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
4. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
5. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
6. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
7. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
8. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
9. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
10. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
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ตาราง  8  การวิเคราะห์คุณภาพของเครื�องมือวจิยัในเรื�องบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั/นประถมศึกษาปีที� 3 

 

ดา้นที� 
ความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

∑R  IOC 
คนที� 1 คนที�2 คนที� 3 คนที� 4 คนที� 5 

1. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   1.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   1.2 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
   1.3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
2. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   2.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   2.2 +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 
   2.3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   2.4 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   2.5 +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 
   2.6 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   2.7 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   2.8 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
3. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   3.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   3.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   3.3 +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 
   3.4 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
4. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   4.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   4.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   4.3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
5. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   5.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   5.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
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ตาราง  8  (ต่อ) 
 

ดา้นที� 
ความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

∑R  IOC 
คนที� 1 คนที�2 คนที� 3 คนที� 4 คนที� 5 

   5.3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

   5.4 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

   5.5 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

6. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

   6.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

   6.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

 

ตาราง  9  การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนบทเรียน     

สํา เ ร็จ รูป กลุ่มสาระการเ รียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียน                            

ชั/นประถมศึกษาปีที� 3 

 

ขอ้ที� 
ความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

∑R  IOC 
คนที� 1 คนที�2 คนที� 3 คนที� 4 คนที� 5 

1. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

2. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

3. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

4. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

5. +1 +1 +1 +1 0 +4 0.80 

6. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

7. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

8. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

9. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

10. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
11. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
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ตาราง  9  (ต่อ) 
 

ขอ้ที� 
ความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

∑R  IOC 
คนที� 1 คนที�2 คนที� 3 คนที� 4 คนที� 5 

12. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
13. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
14. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
15. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
16. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
17. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
18. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
19. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
20. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
21. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
22. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
23. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
24. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
25. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
26. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
27. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
28. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
29. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
30. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
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ตาราง 10 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจบ ทเ รียนสํา เร็จรูป                
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั/นประถมศึกษา   
ปีที� 3 

          

ขอ้ที� 
ความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

∑R  IOC แปลผล 
คนที� 1 คนที�2 คนที� 3 คนที� 4 คนที� 5 

1. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
2. +1 +1 +1 +1 +1 +4 1.00 ใชไ้ด ้
3. +1 +1 +1 0 +1 +5 0.80 ใชไ้ด ้
4. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
5. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
6. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
7. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
8. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
9. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
10. +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 ใชไ้ด ้
11. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
12. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
13. 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.80 ใชไ้ด ้
14. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
15. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  11  ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (b) และค่าความเชื�อมั�น (r) ของแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธิF ทางการเรียนของบทเรียนสาํเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั/นประถมศึกษาปีที� 3 

 

แบบทดสอบขอ้ที� ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (b) 
1. 0.50 0.47 
2. 0.63 0.47 

3. 0.43 0.73 

4. 0.67 0.53 

5. 0.53 0.40 

6. 0.33 0.40 

7. 0.53 0.40 

8. 0.63 0.47 

9. 0.47 0.40 

10. 0.57 0.47 

11. 0.53 0.40 

12. 0.47 0.53 

13. 0.50 0.60 

14. 0.57 0.47 

15. 0.67 0.27 

16. 0.60 0.40 

17. 0.53 0.27 

18. 0.67 0.27 

19. 0.63 0.33 

20. 0.77 0.33 

21. 0.60 0.27 

22. 0.73 0.40 

23. 0.67 0.27 

24. 0.77 0.33 
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ตาราง 11  (ต่อ) 
 

แบบทดสอบขอ้ที� ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (b) 
25. 0.77 0.47 
26. 0.73 0.40 

27. 0.73 0.27 

28. 0.80 0.27 

29. 0.53 0.27 

30. 0.60 0.27 

 

 ค่าความเชื�อมั�นทั/งฉบบัโดยใชว้ธีิการของโลเวท (Lovett) = 0.89 
 

ตาราง 12 คะแนนการทดลองแบบ 1:1 ของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั/นประถมศึกษาปีที� 3 

 

เลขที� เล่มที� 1 (10) เล่มที� 2 (10) เล่มที� 3 (10) เล่มที� 4 (10) เล่มที� 5 (10) 
แบบวดั

ผลสัมฤทธิF  
1. 6 7 6 7 7 22 

2. 5 5 4 5 5 18 

3. 7 8 8 9 9 16 

ค่าเฉลี�ย 6 6.67 6 7 7 18.67 
 E1  = 65.33 E2  = 62.22 
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ตาราง 13 คะแนนการทดลองกลุ่มเล็กของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั/นประถมศึกษาปีที� 3 

 

เลขที� เล่มที� 1 (10) เล่มที� 2 (10) เล่มที� 3 (10) เล่มที� 4 (10) เล่มที� 5 (10) 
แบบวดั

ผลสัมฤทธิF  
1. 10 9 8 10 9 25 

2. 9 9 9 10 10 28 

3. 9 8 9 9 10 25 

4. 8 7 8 7 8 22 

5. 7 8 8 8 8 23 

6. 7 7 8 7 7 23 

7. 6 7 6 7 6 19 

8. 7 7 7 5 6 18 

9. 6 6 6 6 6 20 

ค่าเฉลี�ย 7.67 7.56 7.67 7.67 7.78 22.56 

E1  = 76.67 E2  = 75.19 
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ตาราง  14  คะแนนการทดลองกลุ่มใหญ่ของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั/นประถมศึกษาปีที� 3 

 

เลขที� เล่มที� 1 (10) เล่มที� 2 (10) เล่มที� 3 (10) เล่มที� 4 (10) เล่มที� 5 (10) 
แบบวดั     

ผลสัมฤทธิF  
1. 10 10 10 10 10 30 

2. 9 9 10 10 10 28 

3. 9 9 10 10 10 27 

4. 9 10 9 9 9 28 

5. 9 10 9 10 9 26 

6. 10 10 10 10 10 29 

7. 9 9 9 9 9 26 

8. 10 9 9 10 10 27 

9. 10 9 10 9 9 27 

10. 10 10 10 10 10 28 

11. 8 8 9 8 8 25 

12. 8 9 8 8 8 24 

13. 9 8 7 8 8 26 

14. 9 7 8 8 7 20 

15. 9 7 8 8 9 24 

16. 9 8 8 9 8 25 

17. 8 7 8 8 9 25 

18. 9 8 8 7 8 22 

19. 8 9 8 8 8 25 

20. 8 8 8 8 8 26 

21. 7 8 8 7 8 23 

22. 6 6 6 6 6 19 

23. 7 7 8 8 8 23 

24. 8 8 7 7 8 24 
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ตาราง 14 (ต่อ) 
 

เลขที� เล่มที� 1 (10) เล่มที� 2 (10) เล่มที� 3 (10) เล่มที� 4 (10) เล่มที� 5 (10) 
แบบวดั     

ผลสัมฤทธิF  
25. 7 7 6 7 7 21 

26. 6 8 8 8 7 23 

27. 6 8 8 7 8 24 

28. 7 7 7 8 7 22 

29. 8 8 8 7 8 22 

30. 7 8 8 8 7 23 

ค่าเฉลี�ย 8.30 8.30 8.33 8.33 8.37 24.73 
E1  = 83.27 E2  = 82.44 

 

ตาราง 15 คะแนนของนกัเรียนกลุ่มควบคุมที�ทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF  
 

เลขที� ก่อนเรียน (30) หลงัเรียน (30) 

1. 19 23 

2. 20 20 

3. 19 26 

4. 12 21 

5. 11 18 

6. 16 21 

7. 19 20 

8. 20 19 

9. 9 26 

10. 16 25 

11. 14 16 

12. 18 23 

13. 20 30 
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ตาราง 15  (ต่อ) 
 

เลขที� ก่อนเรียน (30) หลงัเรียน (30) 

14. 15 21 

15. 18 26 

16. 12 20 

17. 21 23 

18. 16 27 

19. 19 25 

20. 15 21 

21. 21 22 

22. 15 19 

23. 19 24 

24. 17 23 

25. 23 25 

26. 21 25 

27. 21 22 

28. 22 28 

Total 488 639 

ร้อยละ 58.10 76.07 

 
 




